
Portal bab.la i blog Lexiophiles publikują wyniki 
rankingu 100 najlepszych blogów językowych 2010 
 
Portal językowy bab.la i blog językowy Lexiophiles ogłosiły wyniki dorocznego rankingu najlepszych 

blogów językowych. Ranking ma na celu wyłonienie najciekawszych blogów o tematyce językowej. W 

tym roku wpłynęło 495 nominacji z całego świata, a swój głos na ulubiony blog oddało ponad 

dwadzieścia tysięcy internautów. W ten sposób ponownie został pobity rekord sprzed roku, co czyni 

ranking portalu bab.la prawdopodobnie największym tego typu przedsięwzięciem na świecie. 

„To niesamowite, jak bardzo blogi językowe rozwinęły się od czasu pierwszej edycji ranking przed 

trzema laty”. – mówi Priscila Andrade, odpowiedzialna za organizację konkursu. „Tegoroczni 

zwycięzcy pokazują nam, jak entuzjazm, miłośd do języków oraz chęd dzielenia się swoją wiedzą mogą 

zaowocowad wspaniałymi źródłami informacji i komunikacji” – dodaje. 

Zwycięskie blogi skierowane są do szerokiej publiczności i spoglądają na języki obce z wielu różnych 

perspektyw. Znajdują się wśród nich blogi tłumaczy, blogi uczących się języków w podróży, jak 

również blogi poświęcone nauce języków obcych przy pomocy nowych technologii. Wiele z nich 

zawiera darmowe pliki MP3 oraz PDF do ściągnięcia, podcasty, pokazy slajdów a także filmiki 

YouTube. Blogerzy wykorzystują również nowoczesne sposoby komunikowania ze swoimi 

czytelnikami oraz innymi autorami, dzięki czemu blogi stają się coraz bardziej interaktywne. 

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się w tym roku aż dwa polskie blogi: „Blog o języku 

niemieckim” pana Łukasza Tyczkowskiego, lektora i entuzjasty języka niemieckiego, który w 

przystępny i interesujący sposób pomaga innym uczyd się tego języka oraz „Atominium the art of 

translation” – bardzo ciekawy blog zawierający najświeższe kulturalno-językowe wiadomości 

redagowane przez zespół krakowskiego biura tłumaczeo. 

Ranking jest efektem współpracy zespołu portalu bab.la i bloga Lexiophiles oraz użytkowników i 

czytelników. Czytelnicy nominują blogi, a potem głosują na swoich faworytów. Ostateczny ranking 

opiera się w połowie na głosach użytkowników, a druga połowa to suma ocen przyznanych na 

podstawie wielu kryteriów. 

„Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękowad wszystkim blogerom, którzy wzięli udział w naszym 

konkursie. Zachęcamy również gorąco do zapoznania się z całą listą rankingową, ponieważ znajduje 

się na niej mnóstwo wyjątkowych i wartościowych blogów, nie tylko w pierwszej dziesiątce” – mówi 

Priscila Andrade. 

Ranking 100 najlepszych blogów językowych 2010 można znaleźd po adresem: 

http://pl.bab.la/niusy/top-100-language-blogs-2010  

 
Blog Lexiophiles i portal językowy bab.la  
 
Blog Lexiophiles (www.lexiophiles.com) jest częścią internetowego portalu językowego bab.la. 
Blog jest redagowany w 15 językach przez autorów z całego świata. Podejmuje różnorodne 
tematy językowe i kulturowe.  
 

http://pl.bab.la/niusy/top-100-language-blogs-2010
http://www.lexiophiles.com/


bab.la (http://bab.la/) to interaktywny portal językowy oferujący słowniki online, testy i gry 
językowe, forum o językach obcych, zwroty i rozmówki oraz program do nauki słówek. Obecnie 
strona dostępna jest w 16 językach (polski, angielski, niemiecki, hiszpaoski, portugalski, 
francuski, włoski, rosyjski, szwedzki, chioski, rumuoski, turecki, japooski, koreaoski, esperanto i 
hindi). Dzięki aktywnemu udziałowi użytkowników, którzy sami współtworzą portal, zyskał on już 
tysiące haseł w słownikach, setki testów oraz lekcji słownictwa, jak również cenne opinie i uwagi. 
Portal bab.la założyli w 2007 roku Andreas Schroeter, Thomas Schroeter i Patrick Uecker.  
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